NOTA INFORMATIVA N.º3/IGEFE/DAGCP/2017
Assunto: PLANO DE AGREGAÇÕES PARA O ANO 2017
1. Nos termos da alínea j) do artigo 8.º da Portaria nº 255/2015, de 20 de
agosto, o IGeFE, I.P., deverá assegurar as funções de Unidade Ministerial de
Compras, no âmbito das unidades orgânicas do ensino básico e secundário da
rede pública do MEC
2. Considerando a necessidade de determinar as datas a partir das quais o
Núcleo de Contratação Pública conduzirá os procedimentos de agregação para
o ano de 2017, divulgam-se as seguintes datas dos procedimentos que irão ser
lançados, na plataforma http://comprasedu.mec.pt
Agregações a desenvolver em 2017

Data da agregação

Entidades a abranger

27 de fevereiro

Agrupamentos/Escolas

Material de Economato

06 de março

Agrupamentos/Escolas

Consumíveis de casa de banho (AQ-HL)

13 de março

Agrupamentos/Escolas

Processo em curso

Agrupamentos/Escolas

Papel de fotocópia (AQ-PECON)

Eletricidade (AQ-ELE)

3. À exceção da agregação para a aquisição de material de Economato (sem
necessidade de carregamento de documentos contabilísticos), o processo de
identificação de necessidades e carregamento dos documentos associados, na
referida Plataforma, deve ser concluído até ao dia estipulado na plataforma de
agregação, alertando-se que o NCP não prevê qualquer prorrogação de prazo,
razão pela qual o processo deverá estar concluído (identificação de

necessidades e carregamento de cabimento pelo valor global da agregação),
até ao fim do prazo inicialmente estabelecido.

Nota: Em cada agregação, serão dadas a conhecer, as instruções de
preenchimento das necessidades na Plataforma de agregação, devendo as
mesmas ser tidas em consideração, no momento em que cada entidade esteja
a identificar as suas necessidades.

16 de fevereiro de 2017
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